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HOTĂRÂREA NR. 457 
 

        
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.11.2010. 

Având în vedere raportul nr.160186/2010 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune atribuirea denumirii unor străzi din 
municipiul Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.226, 227, 228, 229 şi 230/2010;      

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003, modificată şi 
completată; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.d, art.45 alin.3 şi art.61 alin.2 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1. Se aprobă atribuirea denumirii „strada Maria Rosetti”, drumului sătesc nr.47, 
evidenţiat în Planul Urbanistic General ca stradă secundară (profil transversal 
caracteristic = 3), lăţime carosabil:6,5- 9 m, lungime: 362+439 m, identificat 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă atribuirea denumirii de “Aleea 1 Maria Rosetti”, drumului sătesc 
nr.259, evidenţiat în Planul Urbanistic General ca drum comunal (profil 
transversal caracteristic = 2), lăţime carosabil: 7 m, lungime: 400 m, identificat 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Se aprobă atribuirea denumirii de “strada Izvorul Rece”, drumului sătesc nr.217, 
evidenţiat în Planul Urbanistic General ca stradă secundară (profil transversal 
caracteristic = 3), lăţime carosabil: 5- 9 m, lungime:108,5+618 m, identificat 
conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.4 .  Se aprobă atribuirea denumirii de “Aleea 1 Izvorul Rece”, drumului sătesc 
nr.20/1, evidenţiat în Planul Urbanistic General ca drum comunal(profil 
transversal caracteristic = 2), lăţime carosabil: 9 m, lungime: 130 m, identificat 
conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 



                                       

  Art.5 .  Se aprobă atribuirea denumirii de “Aleea 2 Izvorul Rece”, drumului sătesc 
nr.216, cu lăţimea de 7 m şi lungimea de 120 m, identificat conform anexei nr.5 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.6 .  Se aprobă atribuirea denumirii de “Aleea 3 Izvorul Rece”, drumului sătesc 
nr.258, cu lăţimea de 9 m şi lungimea de 112,5 m, identificat conform anexei nr.6 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.7 .  Se aprobă atribuirea denumirii de “Aleea 4 Izvorul Rece”, în lungime de 195 m, 
din care drumul sătesc nr.257, cu lăţimea de 7 m şi lungimea de 97 m, şi drumul 
săresc nr.379, cu lăţimea de 7 m şi  lungimea de 98 m, identificat conform anexei 
nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.8 .   Se aprobă atribuirea denumirii de “strada Take Ionescu”, drumului de exploatare 
nr.133, în lungime de 2340+30 m, lăţime de 5-6,5 m, identificat conform anexei 
nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.9 .  Se aprobă atribuirea denumirii de “strada Şeban Cantacuzino”, drumului de   
exploatare nr.316, în lungime de 610+125 m, lăţime de 5-6,5 m, identificat 
conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.10. Se aprobă atribuirea denumirii de “Aleea 1 Şeban Cantacuzino”, drumului  
comunal nr.198, în lungime de 318+75,1 m, lăţime de 3,5 - 6 m, identificat 
conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.11.  Se aprobă atribuirea denumirii de “Aleea 2 Şeban Cantacuzino”, drumului 
comunal nr.258/1, în lungime de 274 m, lăţime medie de 5 m, identificat conform 
anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.12.  Se aprobă atribuirea denumirii de “Aleea 3 Şeban Cantacuzino”, drumului de 
exploatare nr.280, în lungime de 265 m, lăţime medie de 4 m, identificat conform 
anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.13. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 
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